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Αθ λ ια  κ α τ Ας τ α ς ις  τ η ς  Ιε ρ ο υ σ α λ ή μ .

Ολίγον μακράν άπό τήν πόλιν προς το Β. Δυτικόν μέ
ρος , εκειτο τό ό'ρος Γολγοθά ή' τό καλούμενον Κρανίου 
0  τόπος ούτος ήτον επίτηδες διορισμένος διά νά θανατώ
νουν τους κακούργους, έκ ε ΐ κάι ό Σωτήρ μας έσταυρώθη , 
άγκαλά καί δέν ήμάρτησε ποτέ , ούτε άπό τό στόμα του 
έπροφέρθη ποτέ δόλιό της , καί οΰτω εκείνος ό τόπος έ'γεινε 
τό θέατρον τών θαυμασιωτέρων καί περιεργωτερων πραγ
ματειών όποΰ ποτέ ήκολούθησαν είς τήν γήν.

II καλλιωτέρα θέα ήτον εκείνη τής Ιερουσαλήμ εϊς τας 
ημέρας τής δόξης της. Αΰτη ό'μως ή δόξα πρό πολλοΰ ετε- 
λείοισεν. πρώτον έφάνη μετά τήν πτώσιν των Χαλοαιων , 
588 ετη πρό Χριστοΰ. Τότε ήτον , όταν οί οφθαλμοί τοΰ 
Προφήτου ίερεμίου ετρεχαν ώσάν ποταμοί διά τόν άφανι- 
ίμόν τής θυγατρός τοΰ λαοΰ του. Οι βασιλείς τής γή: και 
όλοι οί έγκάτοικοι τοΰ κόσμου, δέν ήθελαν πιστευσει ότι ό 
ενάντιος κάι ό εχθρός ήθελαν είσέλθει τάς πύλας τής ίερου- 
σαλή’Α- ό Θεός όμως δικαίως , την έπαράδωσεν εις τους 
εθνικούς διά τά  πλήθη τών ανομιών της. ό Κύριος οργισθείς, 
'χάλυψι. τήν θυγατέρα* τής Ιίιών μ ι ϊ* χ  νίφος, ιΐφ.νηϊεν 
έκ τής γης τήν ωραιότητα τοΰ -Ισραήλ, καί έλησμονησε 
σό ύποποδιόντου εϊς τήν ήμέραν τής όργής του. 0  Κόσμος 
τοΰ Ισραήλ ήτον ό ναός, καί τό'ύποπόδιον τοΰ Θεοΰ ήτον 
•ή ιερά κιβωτός ο που ό Σεκχίνας ί'ζησε δεδοξασμένος με
ταξύ τών Χερουβίμ. Μετ’ έπειτα ό'μως ή πόλις έφαίνετο 
δτι έσηκώνετο άπό τά έρρυπιάτης. Οί Ιουιαΐοι επροσπά- 
θησαν μέ μεγιστον ζήλον νά ανακαινίσουν τήν παλαιάν της 
λαμπρότητα" άπό αιώνα εις αιώναέκαλλιτέρευεν , καί έπλη- 
σίαζεν εις τό νά άναλάβη τήν ωραιότητα καί μεγάλοπρεπει- 
άντης. Ηρώδης ό Μέγας τέλος πάντων , προτοΰνά γεννηθή 
ό Σωτήρμας , ήδη είχε προβιβάσει τήν δόξαν της εϊς τόν 
άνώ^ατον βαθμόν έν τελείας. Αγαπούσε πολλά τάς μεγάλας 
καί λαμπράς οικοδομάς , καί έπιθυμοΰσε νά άπολαυση τιμήν 
καί ύπόληψιν τοΰ έαυτοΰτου , διά τών ωραίων έργοτέχνων 
τά όποΐα έπρόσταξε νά τελειωθοΰν. Απειραι λοιπόν τ,τον 
αί ποσότητες χρημάτων τάς οποίας κατά διαφόρους τρόπους 
ΐ;ό5ευτε πρός καλλοπισμόν τής Ιερουσαλήμ. Ούτω ή πόλις 
έφαίνετο ό'τι έσυ^ερίζετο , κάι τρόπον τινά υπερέβαλλε τήν 
προτέραν μορφήν της. Νά στέκη ^ις πάλιν έπάνω είς τό 
προάστειον εβλεπε μίαν ώραΐαν θεωρίαν τής άνωμάλου έκ- 
τάσεώς της. Αλλά τό σκότος τής πρώτης αυτής Ιρημώσεως, 
άρχισε νά άνανεώνεται καί νά ύπερβαίνη άπό μίανδευτέραν 
καταστροφήν. 0  βαθμός τής άνομίας τέλος πάντων έπαυσε 
νά πλημμυρη μέ τόν θάνατον τοΰ Κυρίου τής ζωής καί 
τής δόξης. Η κραυγή τών πλημμελημάτων άνέβη εως τόν 
ουρανόν μέ δυνατοτατον ήχον. ή  έκδίκησις τοΰ Παντοδυνά

μου έϊ^.ί'-θη, μέ τήν τρομεράν καταδυναστείαν. Διότι ή ί- 
ερουσαλ-ΐ., μετά μίαν πολιορκίαν , είς τήν οποίαν ύπίφ*- 
ρεν απερίγραπτα, έ'πεσε πάλιν , κάι όλοτελώς έσυντρίφθη 
ύπό τόν ζυγόν τοΰ Ρωμαΐκοΰ στρατοΰ. Η βδελυρία τής έ- 
ρημώσεοις, τήν οποίαν έπροφη'τέυεν ό Δανιήλ, έφάν* δεσπό
ζουσα εϊς τόν Αγιον τόπον. Η ίερά πόλις έκαταπατήθη άπό 
τούς εθνικούς. Τό δέ όνομα καιό τόπος τοΰ ίουδαΐκοΰ έθνους 
έβυθίσΙτ*τί;ς τό μέσον ποταμοΰ αίματος καί έξολοθρευτικοΰ 
πυρός.

Η Ιερουσαλήμ έγινε πάλιν πόλις, όχι όμως αξία συγ- 
κρίσεως μέ τήν προτέραν αύτής κατάστασιν. Η Τυραννία 
κάι ή καταδυναστεία εμπόδισαν τήν αΰξησίν της, καιό πό
λεμος ά>Ί αιώνα είς αιώνα διέλυσε τήν όλίγην αύτής όύ- 
ναμιν. Τά τέκνα της έσκορπίσθησαν είς κάθε μέρος της γήςν, 
και οί δρόμοι της ήτον γεμάτοι άπό ξένους. Από πολύν 
καιρόν υποφέρει τάς τοΰ πολέμου λεηλασίας , καί διάφορα 
μέρη, τόσον μέσα ώσάν και τριγύρω, ήλλάχθησαν τόσον 
ώστε δέν Ιιναι πλέον εΰκολον καν νά έξιχνειάσωμεν τάς 
θαυμασιωτέρας φυσιογνωμίας τής παλαιάς της καταστάσεως. 
Οί λόφο·. ττς τρόπον τινά έχαμηλώθησαν και αί κοιλάόες 
της'έ-/(ΐ3ηνάν, ώοΐο ά,;' ,λίγον ζάμακνι 'ρ·-·{νιτχι. ι'.- φ  
θεατήν ώσάν νά ήτον έπάνοι είς ενα κατήφορον , οστις ο
λίγον κατ’ ολίγον κυρτώνεται άπό δυσμάς πρός άνατολάς. 
Πλησίάζων όμως, φαίνεται ότι στέκει άκόμη έπάνω είς τινας 
λόφους μεταξύ τών όποιων ή μορφή της Σιών καί τής Α- 
μωρίας παρρησιάζεται αξιολογώτατα. Τό τείχος πρός νότον 
φθάνει εως είς τήν κορυφήν τής Σιών, ώστε ό^οΐένα μέγα 
μέρος τοΰ όρους μένει άπέξω άπό την πόλιν. εναντίας 
έκεΐνο τής άρκτου έ'γινεν ώστε νά π<; ικλειη απ εκείνο το 
μέρος πιρισσότερον άφ’ ότι έπεριεΐχε τόν παλαιόν καιρόν, 
και ούτω ό λόφος τής πόλεως ό'που ύ.τοθέτεται ότι ή τον ύ 
τόπος τοΰ Κοανίου μένει πρός τό Β. δυτικόν μέρος Τής 
πόλεως. Ολη ή πόλις νομίζεται ότι δέν περιέχει περισσοτέ
ρους άπό είκοσι χιλιάδας έγκατοίκους , των ό τοίων το ήμι- 
συ είναι Μωαμεθανοί ύπέρ τό ένα τέταοτον Ιουδαίοι , και 
οί επίλοιποι χριστιανοί κατ’ όνομα διαφόρων αιρέσεων, τών 
οπνί.ων έάν έξετάσωμεν τ^| 'ωήν, ολίγον ωφελούνται κΛ- 
θή’χενοι είς τοιοΰτον ιερόν τόπον. Οι δρόμοι είναι στενοί 
■/■>< ο· περισσότεροι άνώμαλοι, τά όσπη'τια γενικώς έιναι 
V μέ δώματα και μικρά παράθυρα μέ φραγμούς, ft
xokj ~ή; .Λρίας ' ίου μίαν φοράν έυρίσκετο ό ναός τοΰ
Θεοΰ μ τώρα στεφανώνεται άπό τήν εκ
κλησίαν ε ·, άπό τά άξιολογώτερα προσκυ
νήματα τών. ,μΟανών , καί έιναι έμποδισμένον με ποι
νήν θανάτου it·/ κανένας άλλος εξαιρούμενων τόν Μωαμε
θανών τολμήση νά εισέλθη τά  τείχη. Αφ οσα λοιπον 6- 
ρευνήσαμεν , όδηγούμεθα είς τό να σνγκρίνωμεν τήν ίερου-



βαλήμ ώσαν έναν ώρίΐβν ■'«&?, Ήν 0j®s0v '|κ,τί'ιδαμεν
διά πολλά ετη , καί ό όπ<·,·£0ς άπε'ρασε χιλίας μ«?λλαγάς 
και άτυχίας , αί όπί&Λ έγιναν άιτιαι να ά π α φ ;» !  'fl μορ
φή ττ.ί , τό σώ^Λ τ/ - να φΟαονί τό δέρμα της να ξηραν- 
θη· κΐΓ να 'μ α ρ ^ ν/ ^  ίσκεπασαν· 'άπό ρυτίδας τοδ
αίώνος άλλα τ;αΐο' ̂  £νΟυαεΐται γενικά βημίϊα δια τώ* όποιων 
ήμεϊς να τήν - γνωρ,;σω,Λίν , ώς τό υποκείμενον τό όποιον έ- 
συνηθβδσε Ί 'χ .yy y l   ̂ Ε-ιφροίσυν/ι 7ης σφαίρας είς την W a v  
έκινεΐτο. Γ f ot«*i-rsp, iivai ί  πβροδσα θεωρία της Αΐγί&ς~ΤΙόλ6- 
ω?> ^ Τ1ς μίαν φοράν ητον ή εντελής ωραίο της, ή.χρρα -̂

'ή ; γη;· -- j

ΠΩΣ ΝΑΔΙΟΙΚ.Η ΤΙΣ ΕΝΑ' ΣΧΟΛΕΪΟΝ.

( Συνέχει*)^

() Κυοιος Φλάτ έ διηγείτο ένώ γίοων ότι ,  « έγώ  ήμουν 
ύπέρ τους πενήντα χρόνους διευθυντής τοΰ ορφανοτροφείου, 
και έδίδασ/.α ενα.-κοιτών α γεματον μαθητας. Κάδ'Γ'μύγην 
έσυνήθειζα νά παρακκλώδια υπομονήν κ*ι πραότητα. Μιαν 
ημέραν καθώς ίπεριπατοΰσα μεταξύ τών_ μαθητών μου , είδα 
ένα παιδίον &ίδεκα χρόνων , τό όποιον"άκουμβοΰσεν επάνω 
εις τότραπέζιον μέτ»ύ.. δύο του αγκώνας. Τό ήλεγ'α, ώσαν 
όποΰ ·|τον άπρεπον έκεΐνο τό όΐτοΐον εκαμνε, και άνεχώρηαα. 
όταν έξαναπέρασα ίπό πλησίον του, παλιν ακουμβοΰσε κατα 
τόν αύτόν τρόπον όποΰ και πρότερον , διά τοΰτο και δεύ
τερον φοράν τό ήλεγξα. Ϋπήκουσε τότε δια καμποσβν, άλλ 
όταν έπέστρεψα τήν τρίτκν οοραν , τον εύρηκα παλιν εις 
την ιδίαν κατάσ.τασιν , και κατά τό φαινόμενων έκαταφρο- 
νοΰσε τόν έλεγχόν μου. Τότε έταράχθην άπό οργήν , δεν 
άφησα όμως νά μέ νικϊίσνι καί έπαρακ,άλεσα ~y/ Θεόνλεγων. 
'« Δόσμε ίπΒομβνίΐν $ws τό παιδίον' τοΰτό. , καθώς ΰιίαμένεις 
rjMH. έμέ τόν γέροντα. 0  θυμός μου διά μιας ολιγόστευαν,

• ύσήχασα καί έσιώπησα ά/.ολουθών τήν παράδοσιν. 'Γό"παι
δίον δεν. ήλλαξε την άναίσχυντον θέσιν του , εγώ όμως δέν 

. ίο ήλεγξα. Αφοΰ έτελείωσε τό σχολεΐον τό έκραξα πλησίον 
μου, καί ένώ έπαρακαλοΰσα , πριν νά έ'λθη, διά φρόνησιν 
καί πραότητα, Αύτό ήλθε μέ ταραχώδη καί κακοήθη τρό
πον , καί έ'συρεν τήν Θύραν όπίσω του μέ μεγάλην βίαν , 
διατί κτυπάς τόσον τήν Θύραν ; * τό ήοώτησα. » Δεν τήν 
έκτυπησα έγώ , άπεκρίθη μέ αύθάδειαν. » « Αληθινά σύ τήν 
έκτύπησες» τοΰ είπον « όχι, ειπεν, έγώ δέν τήν εκρουσα >* 
Τότε ύπηγα σιμά του τό έπίασα άπό τήν χείρα καί τό ή- 
ρώτησα μέ εύμορφον τρόπον. « Εξεύρεις υίέμου ποιον βλάπ- 
της , και εναντίον τίνος αμαρτάνεις. Δέν σφάλλεις έμπροσ
θεν μου , άλλ’ έναντίον τοΰ λυτρωτοΰσου ό όποιος ποτέ δέν 
σε έ'βλαψε. συλλογίσου διατί φέρεσαι ούτω. » Η καρδία τότε 
τοΰ παιδιού μετενόησε τά δάκρυα φετρεξαν άπό τά ό'μμα- 
τά  του , καί άναστενάζον μέ έζη'τησε συγχώρησιν διά τό α- 
τακτον φερσιμόν του. « Απεφάσισα , » έιπεν αύτό, « νά σέ 
παροξύνω μέ κάθε τρόπον ώστε μήν ύπακούον τάς σέ νά 
άναγκασθής νά μέ δείρης. Τοΰτο έγώ ένόμισα ότι ήθελε προ
ξενήσει περισσότερον κόπον εις τοΰ λόγουσας παρά. εις τόν 
εαυτόν μου* Συγχωρησόνμε σέ περικαλώ καί δέν θέλο) τό 
κάμει' πλέον, έπί ζωής μου. Καί ούτω ήκολούθησεν άκόμη 
νά παρακαλή. Τότε έγώ τοΰ έφανέρωσα πόσον άνομον,· ήτον 
τό φερσιμόν του καί τό άφησα να φύγη στοχαζόμενον ότι 
^ό έσυγ^ώρησα. Ανεχώρησεν όμως άπαρηγόςητον.

Τό άπόγευμαοταν «τελείωσα τήν παράδοσιν τών'άλλων 
τάξεων, καί τό εσπέρας ήμουν μόνος εϊς τά κοιτώνα μου, 
ήκουσα ένα κτύπον είς τήν θύρανμου. Τό παιδίον έμβήχ; * 
Με τά όααατα κόκκινα καί κλαίοντα. « Δέν έιναι δυνατόν 
νά μέ εσυγχώρησες , ». » έλεγε στενάζον , » « επειδή » έγώ 
επραξα ό»ς δαίμων εμπροσθενσου , και δια τοΰτο τοοραδέν 
δύναμαι νά ^άναπαυθί.. ” Ανίσως τοΰ ήθελα έιπεΐ ότι έγώ 
θέλω τό συγχωρήσει, δέν ήθελε μέ ένωχλήσει ποτέ είς 
παραμικρόν. Το5 έίπον όμως καθώς προτητερα ότι ήμπορ·2σε 
νά ήναι,. βέβαιος δια τήν συγχωρησιν μου , αλλ έπρεκνά ! 
παρικ^λέση τόν Σωτήρα διά νά τόν συγχώρηση διότι αύτόν , 
ύβρισε περισσότερον, καί έκείνου άναγκαίως έχρειάζετδ τνιν| 
συγχώρήσιν. ΙΙαλιν λοιπον κλαΐον ανεχωρησι.

Τήν αύγήν μόλις έστ,κώθην άπό τήν κλίνην μου , ό μικ
ρός αυθάδης μου ήλθε ~άλ\ν κλαίων τόσον πολύ ώστε μί 
έπροξένησε θαυμασμόν. Μέ ειπεν ό'τι δέν έκοιμήθη : τό χθε- f 
σινόν φέρσιμόν του δέν τόν άφη,σε νά ύσηχάση καί μέ έχ» 
ρακαλοΰσε πάλιν έξ όλης του τής καρδίας νά μήν τοΰ ση
κώσω τήν προτίραν αγάπην μου. Δέν ήμποροΰσε νά καταλά·ί 
βη - πώς _ εσφαλλεν εχθές καί έκαμε τόσα αμαρτήματα· μ  
έβεβαίωσεν όμως ότι εύχαριστεϊτο νά ύποφέρ·/| όποιανδη'ιίοτε 
ποινήν διά τό. πεΐσματου, άν δεν ήθελε' μεταχειρισθώ τούς 
λόγους. έκείνους τή ί αγάπης καί πραότητας οί όποιοι τάιοΊ 
τόν έκατάπεισαν ώστε δεν έδυνήΟη νά άντισταθη. Τώραέ- ! 
πρεπε.νά τοΰ είπώ εάν έστοχαζετα ότι ήθελα ύποφέρει τοιαυτην 
ύβριν με τόσην υπομονήν 5 “ Επκνω εις τοΰτο τοΰ άπεκρι-Ι 
θην w ακριβόν μου τέκνον τούτο όεν εμχορω να σε ειπω 
ακριβώς. Εν συντόμω όμως σε τό έςηγώ 11 Ετογχωρη-θην απο 
τον θέαν, καί. ούτω δύναμαι και έγώ νά σέ συγχωρήσω.

■ Ταυ την τήνδΐή'1'·.'.'τ,.ν έκαμεν,'ό σεβάσίμιβς Ιερεμίας Φλάτ’ 
καί προσθέττει ότι, το παιδίον άϊιό. τότε ήτον 5 κάλλιστο; | 
μαθητής του , καί ζή άκόμη είς τό Στότναδ ώ ; έντιμο; 
πολίτης.

Ταΰτα καί πολλά οίλλα,ό επιστάτης τοΰ Ορφ^νοτροφί 
έ/.τέλεσεν εϊς τύ πλήΟο.; :ών μάθή*των του , καί μετ’ επειτι 

' ώς μερικός διδάσκαλος' :ΐς τό καθημερινόν σχολεΐον του, 
διότι δέν Ικαμνε,οχολί'τ-ι Λονος του χωρίς νά έχη τούς τρεΐί 
συμβοηθοο; ;·£υ : τήν ...I *.·.<;/ Προσευχήν καί Υπομονήν. ■

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΤΟΥ ΤΕΑΕΥΤΩΝΤΟΣ ΧΡ0ΝΟΪ·

Α λ λ η  γ ο ρ ί α.

Ακοι);.’.βών εΚί· · ■· ε:ς μίαν κλίνην άπο πεσμένα, φύλλ*1, | 
σκ,'πασ .· ας μ*-ίν^μάλλινόν κάλύμα , μέ κουρασμενΐ* μέλη 
βραχνή ■ > , Λαί λειί/.ά γένεια , φένεται ό σεβάσμιος γ®- ; 
ρων., 0  - ; γ; ,μόςτου άίυνατεΐ, ή πναήτου βραχούνε ται. κάι - 
παρασταίνει κάθε σημεΐον τοΰ ώς έγγιστα θ,ανάται».-OwTO .
έιναι ό χιλιοστός καί οκτακοσιοστοί, τριακοστό; πρώΐος γέ
ρων- και καθώς κάθε τάξις άν αγνώστων πρέπει νά τόν εν
θυμούνται ώς νέον, ροδοκόκκινον και εύθυμον ώς τόν ί» ·  
τόντων , ίσως θέϊ.ουν εύχαριστηθεΐν άκούοντες τας τελευ
ταίας ομιλίας.του , και ολίγα τινά ιδιαίτερα της παρελθου- 
σης ζωής του. Η ΰπαρξίς του , έιναι πιθανόν , ότι θέλει αν«- 
βαλθεΐ διά όλίγας ημέρας , με τήν παρρουσίαν τοΰ υιοΰτο  ̂
Δεκεμβρίου, ά ύστερινός και μόνος αστις έπέζησεν άπό τουί 
ένδεκα χαρίεις υϊουστου. Νομίζαμεν δμως όλοι κοινώς ό'?*0



^  . .  . X*
πατη'ρ και ό υιός θέλουν αποθά.νει μαζύ. Αι ακόλουθοι tiv αι 
5χφ οάσεις τινές αί όποΐαι έσυνάχθησαν εύθύς όποΰ επεσαΐ 
άπό "α νεκρωμένα χείλη του.

“ Εγώ είμαι , ” ειπεν αύτός “ ό υιός ένός παλαιού και
ρού, πατρος , καί ό ύστερος μίας πολυαρίθμου γενεάς διότι 
δέν είχεν όλιγωτέρους άπό πέντε χιλιάδας-όκτακοσίους και 
τουίντα ένα άπό ήμάς. ήτον όμως διορίσμένον άπό τήν τύ- 
yvi'i'O'j να βλέπη τόν θάνατον ένός υίοΰτου προτού να γεν- 
νηθή ό άλλος. Μερικοί γνωρ.οδωτοΰν ότι ή ιδία-ου κράσις 
αρχίζει να διαλύεται, και ότι όπόταν γέννηση ακόμη εκατόν 
δυο άπό ήμάς , η οϊκογενειάτου θελει πληρωθεί , και έπειτα 
ούτε αύτός ό ίδιος δέν θέλει υπάρξει πλέον. Ίότε ό γέρων 
έζήτησε τό κα,ταστιχόντου , και ερεύνησε τας σελίδας μέ 
λυπηρόν όμρ.α. ίφύλαξε , κατά τό φαινόμενον , άκριβή λο
γαριασμόν των στιγμών , λεπτών, ώρών και μηνών τους 
όποιους «πέρασε’ και έπρόσθεσεν εί<, κάποιους τόπους ση
μειώσεις δια να ενθυμαται είς τ ί τάς έμεταχειρίσθη , και 
τούς χαμούς τούς όποιους ύπέφερε. Τά ίόια.τερα τοΰτων κοι- 
νωρ.εν περιττά νά άναφέρωμεν και ίσως ή μνήμη του ανα- 
γν.ώττου θέλει τον προμηθεύσει καλλιώτερα. Δεν πρεπειομως 
νά σιωπήσωρ.εν ενα περίεργον. Απερνών εις μιαν σελίδα 
τών σημειώσεων του , ό γέρων ίψάνη πολλά συλλογισμένος 
καί τά δάκρυα έ'τρεξαν κά 'ω  άπό τάς ζαρομένας παρειάς 
του καθώς τήν εξέτασε. Αΰτη έπεριειχε τήν καταγραφήν 
ιών 5ο. Κυριακών τάς οποίας άπέρασε , και ένώ είχε αιτίαν 
νά πώληση είς καλλιωτέρα; τιμήν άφ’ όσους θησαυρούς εϊ- 
y εν , έφαίνετο ό'τι ή μέλη σε και έξοδευθησαν μέ τον πλέον 
σκανδαλοποιόν τρόπον. “ Αύται ” έλεγεν , “ ήσαν τά πο- 
λυτιμώτερα δώραμου. Δέν ειχα νά γα,οίσω άλλας άπό πεν- 
τίίκο'ίτα δυο. ΑλλΙίμονον; πόσον ολίγον έτιμήθησαν. ” Τότε, 
άναφερόρ.ενος είς κάποια παλαιά υπομνήματα, εύρήκε μιαν 
μεγάλην καταγραφήν , ταξιμάτων καί άποφάσεων, αί όποΐαι 
έιχαν ιδιαιτέραν τινα αναφοράν μέ τάς 52. Κυριακάς. Ταύ- 
τάς , μέ εσωτερικήν Ταραχήν, λύπης ένταυτώ καί όργής , 
έσχισεν είς εκατόν κομμάτια , καί τά έρειψεν έπάνω είς 
τάς άναμενάς στάκτας , άπό τάς οποίας έπάσ'/ιζε νά ζεστά- 
ντ, τά τρέμρντα μέλη του. έιπεν ό'μως , “  αίσθάναμαι περισ- 
σοτέραν συμπάθειαν παρά. μίσος , διά τούτους τούς ύβρισ-άς 
καί παραβάτας , οΐτινες έβλαψαν περισσότερον τόν έαυτόν 
των παρά εμέ. είναι όμως ολίγοι τινές ύβρισταί οί όποιοι 
μέ ύστέρησαν τόσον τήν ύπαρξίν μου , ώστε μέ προξενούν 
μεγάλον κόπον και χάνω τήν υπομονήν όπόταν τούς ένθυ- 
μήθώ. έξό·/ως δέ ο γνωστός εκείνος κλέπτης , ή αναβολή 
τού καιρού., διά τόν όποιον καθείς ήκουσε , καί δέν αγνο
εί , ο τι-εκείνος κατέφαγε τοΰ σεβασμίου πατρός μου, τό με
γάλη τε^ον μέρος τής περιουσίας του. Περιπλέον είναι τρεις 
γνωστοίκακοΰργοι. ό ύ π ν ο ς  , ή  ο κ ν η ρ ί α  κ α ι ή  ηδονή,  
άπό τούς οποίους τό περισσότερον ύπέφερα, πρός τούτοις 
άπό μίαν οροντιστικήν γυναίκα όνομαζομένην έσθητα, -<τις 
προσποιούμενη οτι θέλει μέ κάμνει τά  περισσότερα , και 
ό'τι θέλει φροντίζει δια εμέ,  μέ κλέπτει άπό τά δώραμου 
περισσότερον άφ’ όσον αξίζουν αυται αί δύο έκδουλεύσει; 
της.

Οσον διά εμέ , ομολογώ ότι ήδη έκτέλεσα τό χρέος μου, 
tocov είς τούς φίλους ώσάν καί είς τούς εχθρούς μου. Ε- 
πλήρωσα καί τάς παοαμικράς υποσχέσεις μου, καιέστάθην

Λ
γενναιώτερος άπό πολλούς τών προγενεστέρωνμου. Οί δώδεκα 
εύμορφοι υίοίμου /.Mel; άπο το μέρος των ενέργησαν είς 
τάς ενασχολήσεις μου και αί διάφορα» αύτών γνώμαι και 
διαθέσεις των οδήγησαν όλους είς τό καλόν τής κοινότη- 
τος. Ο ήμερος Φευρουάριος ό όποιος άνοιξε τούς γυανούς 
κλάδςυς των δένδρων, μέ τρυφερά κλονάρια , και έγέννησε 
τα συνηθισμένα δώρα τών τρυφερών άνθεων δέν ητον ώ- 
φελιμώτερος άπό εκείνον τόν άπαίδευτον, θορυβώδη , και 
ύπερ'ίφανον Μάρτιον , όστις άγκαλά βίαιος ώς προς την 
φυσικήν του διάθεσιν , ήτον καλής προαιρέσεως <αί χρήσι
μος. U Απρίλλιος ειρηνικός, εύνους και ύγειής, έκλαυσε διά τόν 
χαμόν του , μέ εύφρανεν όμως μέ πολλά ύπομειδιάσματα.

Ο Μάιος ήλθεν έστεφανομένος άπό ρόδα , λάμπων ώς 
τάς -ακτίνας τοΰ ήλίου , και έσώρευσε μίαν ποσότητα πο
λυτίμων στολιδίων διά τούς πολυτελείς διαδόχουστου. Αλ
λά δέν δύναμαι νά άριθμήσω τάς χάριτας και καλά ήθη όλων 
τών υίώμου. Σύ ώ άθλιέμοι Δεκέμβριε, σκοτεινός τήν ποιότη
τα, και ψυχρός τήν διάθεσιν, παρομοιάζεις πολύ τοΰ προ>τοτό- 
κου μου Ιαννουαρίου" μέ ταύτην όμως τήν διαφοράν ότι αύτός 
ητον πλέον επιρρεπής τήν πρόληψιν, και σύ τήν μελετην.

“ Εάν ήναι τινές οί όποιοι άκούοντες τά ύστερινάμου 
παράπονα, ήθελαν όργισθεΐ διατί δέν μέ έμεταχειρίσθησαν 
φιλοφρονέστερα , παρακαλώ νά τούς ερμηνεύσω , ότι έιναι 
είς τήν εξουσίαν των νά κάμουν καποιαν ανταμοιβήν διά 
τό άπερασρ,ένον τιον φέρσιμον ύπηρετοΰντες με έν όσω βα
στούν αί όλίγαι άπό τάς επίλοιπους ημέρας μου ” “ ά'ς 
βεβαιώσουν τήν άληθινήν θλίψιν των , μέ μίαν άμεσον αλλα
γήν είς τό φερσιμόν των. Τοΰτο ήθελε μέ προξενήσει μεγά
λη/ εύχάρίστησιν νά ε’ίόω τό μόνον ζωντανόν τέκνονμου 
περιποιούμενο·/, ά'ς μην καταφρόνηση τινάς τάς προσφοράς 
του. αύτός έχει ακόμη να διαμοιοάση αρκετήν περιουσίαν 
μου , ή όποια έάν έξοδευθή-άρμοδίως, θέλει είσθαι ώφέλιμος 
•/ωρίς να επαναλάβω άλλα δώρατου , ακόμη είναι τρεις πο-" 
λύτιμαι ήμέραι αύται θέλουν μέ εύφράνει έάν έ'ιδω ότι’ άί 
ΰστίραί έτιμήθησαν περισσότερον άπό τάς άπερασμένας α).- 
λας. Είναι πιθανόν ότι, τουλάχιστον μετά τήν τελευτήν μου, 
πολλοί θέλουν μετανοήσει διά τό κακόν των φέρσιμον πρός έ- 
εμέ' είς τούς τοιούτους όμως παραγγέλλω ώς υστέραν μου 
εντολήν, να μήν ράνουν τόν καιρόν των είς άνωφελή παράπονα 
όσον καί αν μέ έπιθυμοΰν καί άν μετανοοΰν έγώ δέν θέλω έ- 
πιζήσειν πόποτε δέν θέλω έπιστρέψει. Κάλλιαν δέ επιθυμώ 
να παραγγείλω να σέβωνται τόν νέον διάδοχόν(μου ό'στις 
μετ’ ολίγον θέλει φανή. Δέν,μοΰ μένει ελπίς ότι θέλω έπι- 
ζήσει αρκετόν καιρόν διά να τόν είσάξω είς τήν γνώσιν σας. 
Αλλά δέν αμφιβάλλω ότι .θέλει λάβει μίαν φιλικήν υποδο
χήν  ̂ όμοΰ μέ τάς κολακευτικας τιμάς αί όποΐαι έσυντρόφίυ- 
σαν τήν γεννησί'-μο- καί αντί τών μεγάλων υποσχέσεων 
αϊτινες ήπάτησαν εΛπ^δας μου , έπιμελέστεραι δείξεις 
καί στβθερότεραι δυ·-·άαεις ^ελει λαβουν τόπον άς ένθυμεΐσθαι 
ότι μία αληθής πρ · ·ει* αξίζει δέκα καλάς υποσχέσεις.

Ούτω όμιλησεν ό - - ,<ων, καί επεσεν επάνω είς τήν κλίνην- 
του, σχεδόν λιποθυμισμένός,καί τρέμων τόσον βίαια ώστε έτί- 
ναξ* τα ύστερα ξηρά φύλλα άπό τό στρώματου. Ας σπειί^ω- 
μεν όλοι να τόν εύχαριστωσπμεν διά τάς χαταχρη'σεις έκάμα- 
μεν, διορθονώμενοι είς τάς λοιπάς ήρ.έρας τής ζωής του, καί εν
θυμούμενοι τάς υποσχέσεις τάς οποίας τοΰ έκάμαμεν ενώ ήτον1 
νέος.



ΓΗΙΝΟΙ ΚΟΜΗΤΑΙ.

Μεταςύ τών διαφόρ<ο) θεωριών τας οποίας προλαβον- 
τως έδιηγήθημεν όσον διά τήν γενεσιν τών μετεωρικών ή 
άερολίθ,ων , είμεθα πλέον πεπεισμένοι εϊς. τό νά δεχθώμεν 
εκείνην ήτις τήν άποδίδει είς αποσπάσματα γηίνων Κο
μητών. Τήν άνακάλυψιν τούτου χρεωστοΰμεν είς τον Κύ
ριον Κλάπ,  πρώην Διευθυντήν τής Ιέίλ  Ακκαόημιας εις 
τήν Νέαν Χάβεν , πόλιν τών ένωμένων Πολιτειών ,.νής 
Αμερικής.

Ως πρός τάς άλλας θεωρίας , φαίνεται άπίστευτον οτι 
σ ό σήδηρον και άλλαι βαρεΐαι ούσιαι απο τας όποιας οι 
Αερόλιθοι άδιαλείπτως συνθέττονται . να ύψονωνται και 
να σωρεύωνται είς τήν ατμόσφαιραν είς τοσον μεγαλας-πο
σότητας ώστε να κάμνουν μίαν ογκώδη ΰλην , ώς εκείνην 
της οποίας σαφώς έιναι άποσπασθεντα τεμάχιά. ΚνΟυμου- 
μεθα μίαν παρατη'ρησιν Μαθηματικού τίνος «ρίλουμας ( ΙΙρο- 
φέσσοοος 'Γουίνιγγ ) ό'στις λ.έγει, οτι ό αερόλιθός ό όποιος 
εφάνη πρό ές χρόνους , τουλάχιστον ήτον 200 ή 3οο μι- 
λια κατά διάμετρον. Οϋτε ήτον ενα άπλός συμπερασμός, 
μέ τό να έφάνη διευθυνόμενος κατ’ ευθείας γωνίας, και μέ 
τό να έθίοιρήθη ακριβώς ή βάσις του τριγώνου δια με'σου 
της οποίας καί άλλων πολλών παρατηρήσεων τό απόστημα 
η μέγεθος δύναται να προσδιορισθνί μέ έντελεστάτην ά- 
κρίβ«αν. Πώς έδυνήθη ποτέ ένας όγκος τοιούτου μεγέθους 
να ύψωθη είς κόνιν ή είς αναθυμιάσεις άπό τήν γήν ;

Είναι τάχα έκβολαί γήινων ήφαίστων; Δέν τό πιστεύο- 
μεν. Από μυρίαδα; άναρρήςεω-ι έθεωρήσαμεν όποιον παρά
δειγμα ένθυμούμεθα τοιούτων σωμάτων τα όποια να σηκωθούν 
όχι «να μίλι ον ύψηλά άλλά έκατοστάς μιλίων ;

Ακολούθως όποια δύναμις άπαιτεΐται διά να τά σπρώ- 
ξη άπό τους Ηφαίσταυς είς τήν Σελήνην άπέχουσαν 24ο , 
οοο μίλια , η τόσον μακράν ώστε να έμπεριέχωνται πάλιν 
εις τα όρια τής γήινου έφέλςεως ; Συλλογιζόμενοι κατ’ α 
ναλογίαν , τοιαύτη υπερβολική δύναμις δέν δύναται να ύ
παρξη.

Αποβάλλοντες λοιπόν ολας ταύτας τάς θεωρίας ώς άπροσ- 
ίέκτους , έ'ιμεθα είς γνώμην να άποδόσωμεν τα φαινόμενα 
περί ών γίνεται λόγος είς Γ ή ι ν ο υ ς  Κ ο μ ή τ α ς .  Σκιερά 
σώματα , άναλόγως μικρά περιστρεφόμενα είς έλλειψοει- 
δεΐς τροχιάς, καί ενίοτε πλ.ησιάζοντα τόσον σιμά ώστε να 

’ΰπόκεινται είς τήν ηλεκτρικήν έ'φελξιν , καί οΰτω να άπο- 
σπάσουν τοιαΰτα μικρά τεμάχια όποΐα έπεριγράψαμεν είς 
τόν προλαβόντα αριθμόν μας. έάν ό συμπερασμός ούτος 
έιναι αληθής, έθεωρη'θη ώς περίεργον , ό'τι οί αερόλιθοι ( μό
να παραδείγματα τα όποΐα εχωμεν άπό άλλο με'ρος τοΰ 
παντός, εξω άπό τήν γήν ) δέν περιέχουν άλλου είδους ο
ρυκτών αγνώστων εως τήν σήμερον

Φίροντες είς πέρας τοΰτο τό άρθρον τό όποιον δυσκό- 
λως θέλει ευχαριστήσει τους νεωτέρους τών άναγνώστων 
μας,  θέλομεν σημειώσει μόνον, ότι τό μεγαλήτερον μέρος 
άπό εκείνα τα φαινόμενα όνομα'όμενα τα  πίπτοντα άστρα, 
καί όποΰ φαίνονται ώς επί τό πλεΐστον τήν νύκτα, ΰποθέτ- 
τονται ότι είναι φαινόμενα προερχόμενα άπό ήλεκτρικότητα, 
καί ακολούθως πολλά διάφορα άπό τήν πτώσιν τών άερο-

λίθων. Μίαν φοράν μόνον έ'τυχε να τά ίδωμεν εις τούτα 
τα μέοη , λέγωμεν όμως ό'τι είναι τόσον κοινά ώσάν κ* 
άλλαχοΰ , καί θέλομεν είίθαι υπόχρεοι είς. όποιον μας δώο?, 
μερικήν τινα διήγησιν τής πτώσεώστων.

ΕΪ’ΡΩΣΘΕ.

Χρεωστοΰμεν νά ίίδοποιήσωμεν τους άναγνώστας μ-,, 
ότι διά τοΰ ένεστώτος άριθμοΰμα: ό Φίλος τών Νέ» 
θέλει άναβαλθή. Η παρούσα τυπογραφία τής Εύαγγελικής 
Σχολής είναι τόσον περιορισμένη κατά τά ψηφία, ώστε είναι 
άδύνατον να τυπωθή περισσότερον άπό μία Εφημερίς τίν 
φοράν , καί επειδή μία άλλη έτοιμάζεται νά δημοσιευθί 
άπό τόν Διευθυντήν τοΰ Τύπο», ή έδικήμας άκολούθως πρέ
πει να δώση τόπον.

Είμεθα πολλά υπόχρεοι δί όσον καιρόν έμεταχειρίσθημη 
τόν Τύπον , καί δέν άμφιβάλλ.ομεν ότι οί έρασταί τής φι
λολογίας θέλουσιν εϋρεΐ τάς περισπουδάστους διατριβάςτο5 
έπομένουμας είς κομψώτερον ΰφος.

0  Τυπογράφος προμηθεύσας ενδεκα αριθμούς καί τρίχ 
παραρτήματα, δύο τών όποιων διέδόθησαν παντοΰ εν ύμ- ' 
ρω Χολορρίας, νομίζει ότι έτελείωσε τήν πρός τους <Νΐ- 
δρομητάς πραγματείαν του. Χρεωστοΰμεν, τόσον ήυιεΐς ώ
σάν καί αύτός, νά άπολογηθώμεν διά τα πολυάριθμα τυ· 
πογραφικά λάθη. “Οχι ολίγοι χαρακτήρες λείπουν τοΰ τό- 
πούμας χαί άλλων πάλιν ό αριθμός είναι πολλά μικρός. »

Οσον διά τήν έκδοσίν μας ας ένθυμεΐσθε ότι δέν άπελ- 
πιζόμεθα τοΰ νά προμηΰίυθώμεν άπό πλ.έον αρχέτυποι 
ΰλην. Ακολούθως καταγινόμεθα είς ότι θέλει μάς φανή ά*, 
φέλιμον , καί γενικώς χ?:>ρίς νά σφετεριζώμεθα τά τών άλ
λων. Περιστάσεις εμπόδισαν τήν έφημερίδαμας άπό το νά 
άφιερωθη περισσότερον είς τους Νέους καθώς ήτον ή γνώμη*·, 
μας. Περιπλέον όμιλώντες περί τής μεσολαβήσεως ενός ρ  
ταφραστοΰ , καταλαμβάνομεν ότι έ'τρεξαν ξεν.α τινες έκφώ.· 
σεις εϊ; τό ΰφος μας , έάν ό'μως δυνηθώμεν ά/.ολούθως ν* 
άναλάβωμεν τό μικρόν τοΰτο έ'ργονμας, έλπιζομεν ότι θέ- 
λομεν τό κάμει άξιώτερον τής τοΰ κοινού, ΰπερασπίσεως.

ΙΙροσφέρωμεν τάς ευχαριστήσεις μας είς τοΰς συνδρομητές 
καί είς εκείνους οΐτινες μάς έπρομήθευσαν άρθρα δημοσιεύ
σεις. Τούς δέ Νέους άναγνώστας μας , θέλομεν συμβουλή- 
σει πάλιν νά πιριπατοΰν είς τά βήματα τής μαθήσεως. ip*· 
στηρίου ε’υλαβείας καί ώφελείας. έν τοσούτω μέ τους Xp 
στιανικους ασπασμούς μας, είς τούς νέους τε καί γέροντας 
ύποφαινόμεθα. Ο ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ·

Συμπληρωτικόν. Δέν δυνάμεθα νά άναβάλλωμεν τήν 
δοσίνμας , χωρίς νά ενθυμηθώμιν πολλά πράγματα τά όττοι* 
επιθυμούσαμε-; νά έίπωμεν είς τούς νέους. Αμποτε νά ήθέλαμ^ 
κάμει τά φύλλα μας θελκτικώτερα λυπούμεθα ότι δέν ειτΛ· 
μεν περισσότερα διά νά δείξωμεν το άςιέραστον τής φιλολο
γίας καί επιστημών, νά περιγράψιομεν τήν περιπόθητα* 
άρετήν , καί τήν ύπερβάλλουσαν μεγαλειότητα καί υπε
ροχήν τής εϋσεβείας. έπιθυμοΰμεν, ό'μως είναι μάταιον νί 
τελειώνωμεν παραπονούμενοι προσθέττομεν μόνον τούς λο- 
°υς του Ρητού μας. « ϊ ί έ  .έμή σοφία παράβαλλε σόν ούί Λ r0’J' 
τέστι είς τήν σοφίαν τήν προεοχομένην άπ’ επ.
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To άνήκον είς τήν ΰπόθεσιν Σάλπισμα εΰρίσκεται πολλά 
περιορισμένον διά την έξής αιτίαν.

Εχω τελείαν πεποίθησιν ότι ή Νεολαία τής όποιας σκο
πόν ίχω νά καθυποβάλλω τους ολίγους τούτους ίυλλογισ- 
μοΰς μου , ούσα ένόυναμομένη άπό λαμπρά θεμέλια μαθή- 
σεως καί άρετής , καί ιτροοδεύουσα ένταυτώ είς άμφοτίρων 
τά βήματα, δεν θέλει κρίνει ώςνέοντι πράγμα , έάν άκου- 
C7) , τό μόνον των εξαγόμενον , τήν μεγαλειότητα δηλ : καί 
υπεροχήν τους Φιλανθρωπίας.

Αναφέρω λοιπον μόνον εν συντόμω, τήν ώφέλειαν άπο- 
λαμβάναμεν , καί τήν προξενουμένην βλάβην άπό τήν έλ- 
λβιψιν τής ιδίας.

Ειναι όρΟως παρ;χτηρημένον ότι ό μόνος τόπος τόν ό
ποιον δύναταίτις νά νομίση ευτυχή , είναι εκείνος ό'που 
πλειότέροι σπινθήρες λ τής μαθήσεως διαλύουν τό σκότος της 
άμαθείας. ΐίκεΐ ή. σιωπ νιλή πρόοδος της ευτυχίας αισθάνε
ται , καί αί εΐρηνικαί τε'χναι καλλιεργούνται. Τότε λοιπόν 
ή φιλανθρωπία, άρχή }’.αίβάσις της κοινωνίας , εύρίσκεται 
εις τόν άνίτατον βαθμόν έντελείας. Λάμπουσα ώς άστήρ 
φαεινός , καί ΰπό τήν χ ρύσην της άλυσσον κρατούσα τους 
ύπυκόουατης. , δέν κουράζεται χαρίζουσα τά μέγιστα καί 
πολύτιμα δώρα τής ίσότη τος , και άναπληροΰσα τάς ελλεί
ψεις τής Qsiesaff.:— Ακολο’.ί!)ως τά ονομα τοΰτο άς μήν θε
ωρείται άφηρημένον άλλ’ ϊ· ις μεγίστη ούσία , και άπειρου 
μώ&ίμ-ζνεύσεως , τής. όποιας ό υπήκοος δέν θέλει άποθά- 
νει 6Ϊς τόν αιώνα.

Προσέτι επαρατηρήθη ότι οΟεν δέν υπάρξει ή ζο>ηρά αυ- 
: τη πηγή, έκεΐ ή άαάθει* ;ια ί ραθυμία τών ύπηκόωντης

ΣΤ *** ■ ν / * r ' ̂ / r »προςεν^ι. τ/ιν μεγι®την φίοραν τής κοινωνίας ίτ.'Ά εμπο- 
ρει να στοχασθτί τις , και γίνεται οιωνός φρικτών επομέ
νων. Xwivoyjfat·, πλέι>ν αι. άκτΐναι τής φιλανθρωπίας ή βά- 
<5’·ς τήί κοινωνίας δ ιαλύετα ι, και εϊς τήν βάρβαρον και ση- 
δηραν ^.:jiJ5ov 7ο5 εγωί<;μοΰ καθυποβάλλεται. ,ΪΙ αμάθεια 
ομ^ί /ίτι; ποτε δέν συλλογίζεται τάς α ιτίας, και δέν προ- 
νίνεΐ τα αποτελέσματα παρά άφοΰ άκολουθήσουν, σφάλ- 
λουσα,-λ^γίι, καθ’ έαυτί-,ν. ° Ολα προέρχονται άπό τήν εί- 

, μ3<ρμ«νιιν..«■ «. μ*®, τυφλή τύχη αφανίζει τό καλόν και τό 
I κακόν επάνω ίΐς τήν γ vjv , χωρίς νά δυνηθη ού'τε ή φρό-, 

νησις ου τε ή πολυμάθεΐΛ να άποφύγ-jj. Αλλοτε πάλιν ΰπο- 
χρινομένη λέγει καθ. e «ιττήν , “  Οταν ήναι *οΰτω τό θε'λη- 

I μα -ϊόυ θ ίοΰ , οστις ΐ ιπεσχέθη νά άπολέστι τήν σοφίαν τών 
, σοφών , και τήν σύνεσ tv τών συνετών νά αθέτηση , ” διά 
I ποιαν αίτιον έγώ να * ρροντίσω; Επομένως ή πονηριά έπαι- 
r ρομένη λέγει, “ ίγ® θέλω ύψωθεΐ κατά τοΰ εχθροΰμου δ- 

s t v ;  με καταόυναστί· ιει τόσους αιώνας, και θέλω έξουδε- 
j νώσ«. τόν σύνεσιν ·?τι ς μέ βλάπτει και μέ ένωχλεϊ. ” Και 
|  ̂ πλεονεξία νβέτ, ιι ■*■· έγώ θέλω καταπλακώσει τόν α

σθενή και θέλω χατ( ιφάγει τ*ύς κόπους του' τβιαίυτη είναι
| * ΘΛΐζ«ις ttfiaf ψί>τ;, ”  Εγέ> ομως {μνιίω etc τους

Νόμους τοΰ Οϋρανοϋ και της Γης και είς έκείνου; της καρ- 
δίας μου , δτι ό υποκριτής θέλει τιμωρηθεί άπό τήν ιδίοεν. 
του δολιότητα , και ό πλ*ρνέ»»ης άπό τάς άρπαγάς του" 
ότι θέλομεν είδεΐν τόν ήλιον και τήν Σελήνην νά αλλάξουν 
τήν τάξινκάι δρόμον των πρατήτερα , παρά νά θριαμβίύ- 
ση ή αμάθεια έπάνω εις τήν σύνεσιν και σοφίαν , και ακο
λούθως ά εγωισμός απάνω είς τήν Φιλανθρωπίαν. Παρατη- 
ρών 4τ ι ,  επειδή ό όλεθρος τής κοινωνίας προέρχεται άπό 
τήν ιδιοτέλειαν και άπό τήν άμάθειαν , τό ανθρώπινον γέ
νος δέν θέλει παυσει άπό τό να βασανίζεται, δί όσον μέ
νει άφώτιστον . και δι όσον αμελεί τήν «ξέτασιν τοΰ διορ-, 
γανισμοΰτου , ,άλλ’ ώ ; τά .άλλα ζώα μένει όπως εΰρέθη χω
ρίς εμπειρίαν τοΰ ά περασμένου και χωρίς πρόνοιαν τοΰ μέλ
λοντος , πλανούμενον είς τον κόλπον τών δάσεων , και ό- 
δηγούμενον μόνον άπό τά πάθη τής φυσεώς του' και τε- 
λειωθέν τό όνειρον τής ζωής. κάμμίαν ωφέλειαν δέν δύνα- 
ται νά πρσμείνη ή κοινωνία επειδή τά χαραχθέντα άπό 
αύτό ίχνη μένουν έλλειπή άπό ωφελίμους μεθερμηνεΰσεις.

Αποφεύγοντες λοιπόν τήν προρηθεΐσαν πλοίνην, ας ί- 
ρευνήσωμεν τά ή'θη και ε8ημα τών Προπατόρων μας, κάι 
άς ίδωμεν πρώτον τίνι τρόπω εφθασαν είς Ικείνην την ε
πιθυμητήν εντέλειαν τοΰ νοός καί τοΰ πνεύματος’ δεύτερον, 
άς έξετάσομεν τό άσάλευτον θεμέλιον τήςάρε τής ,  είς-Γ» 
όττΜον έπιστηρίζοντο , πολΰ ή μέλη μέν ον τήν σήμερον, και 
είς άλλας κατ’ άρέσκειαν διαφόρους μεθερμηνεύσεις μετ«€ε- 
βλ.ημένον. Τρίτον , οποίους ήθικοΰς νόμους έσύστησαν οί 
όποιοι δεικνύουν τήν μεγαλοπρέπειαν καί πλουσιοτητάτων, 
νόμους αιωνίους παλαιο^έρους άπό κάθε κώδηκα, κάι άπό 
όλας τάς προφυτείας, νόμους αμετάβλητους τούς όποιους 
οΰτε τά πάθη ούτε ή πολυμάθεια τοΰ άνθρώπου θέλει δυ
νηθή ποτέ να άλλάξη.

Πλησιάζομε·» δέ περισσότερον είς τά τοΰ παρόντος χρό
νου , έάν συγκρίνωμεν τά ίδιάμας μέρη με τά τής Ευρώ
πης , κάι τά άλλα νέα κείνα τοΰ πολιτεισμένου Κόσμο» , 
και μεταξύ τών άλλω ν...., ό αριθμός τών ενδεών θέλει μας 
άδηγήσει είς Τάς αισθήσεις τοΰ κοινοΰ. Από ποίονς άρ’ c!V- 
λους μένει νά δειχθή ενα τοιοΰτον τεκμήριον τής αΐσθήσε»· 
ώς μας, παρά άπο ήμάς τών οποίων αί ψυχαι :έμπνέων- 
-tat άπό τους Θείους , καί ελευθέρους συγγραφείς άναγίνί· 
σκωμεν . καί τέλος πάντων άπό τά ήθικά ρητά τά όποια 
άκούομεν εις τάς συναθροίσεις μας; τοιοΰτον λέγω ώς έκει- 
νον τής τών ενδεών φροντίδος , τών οποίων ή άμέλεια φέ
ρει τήν μεγίστην βλάβην τής κοινωνίας; Ας μήν ΰποφίρο- 
μεν ώ ομογενείς νάβλέπωμεν όμοιους μας άνθρώπους μιας 
και τής αυτής φύσεως , ενδεείς περιοφομένςυς , ελλείπεις 
και τοΰ ίδιου άρτου , καθώς καί τά ίδιάτων τέκνα αγροίκα 
και γυμνά" άλλους πάλιν κλεισμένους είς τάς οικίας Των 

ί άπό συστολήν, ύστερουμένους και τά τής π'εριβολής ‘ίρδρα. 
j άλλα παρακινηθέντες άπό συμπάθειαν , άς συγκροτήσωμιν 
‘, συνΛίοσιν , άς «νεισφέρωμεν ό χαθείς τό κατά δύναμιν, κα!



άς έχλέξωμεν μέλη διά τήν διανομήν ή' μεταχείρησιν τών 
παλ μ ών-έκάσταυ κατζβαλθέντων χρημάτων ( α). Ας συγ- 
κρίνωμεν τήν ζημίαν τήν οποίαν όποφέρει ένας νέος συνει- 
σφέρων , ' ενα , δύο , η τρία γρόσσια τον μήνα , και τήν ά- 
πολαμβανομένην άνάπαυσιν άπο το ΰστερούμενον εκείνο σώ
μα δια πολλούς μήνας τό ύποκάμισον έάν του δωθή τοιου- 
τον χάριν τής ήμετέρας συνεισφοράς" και δέν-αμφιβάλλω 
ότι θέλωμεν άποφύγει τά περιττά εκείνα , ανωφελή καί 
μάταια έξοδα τά όποια «παντώμεν , διά μίαν τοιαύτην γε
νικήν. ωφέλειαν. Δέν εννοώ ότι θέλομεν φέρει τό πραγμα 
βίς τήν μεγίστην αύτοΰ εντέλειαν, άλλ’ ότιδέλομεν τό άρ- 
χίσει , και ποοβιβάσει εϊς τόν κατά δύναμιν βαθμόν. Ας 
φιλοτιμηθώμεν τέλος πάντων θεωρούν τες αλλογενείς είς την 
ήμετέραν πάτριον έπερχομένους , άφίνοντας τήν έαυτών, και 
ϋπερβαίνοντας ολα τά φυσικά ίμπόδια, μόνην άνά χεϊρας 
έ'χοντε; τήν άνεξάντλητον φαρέτραν τής Φιλανθρωπίας. « 
Δέν λέγω ότι θέλομεν τούς φθάσει, άλλ’ ότι θέλομεν τους μι- 
μηθεΐ. Ας έξέτάσωμεν άκόμη τό ούσιωδέστερον , πόθεν δηλ: 
προέρχονται αί ευτυχία ι καί άτυχίαι τών έθνών , επάνω εις 
ποίας άοχάς θεμελειοΰ·»αι ή είρη'νη της κοινωνίας καί ή ευ
δαιμονία τών θνητών, καί τότε δέν αμφιβάλλω ότι θέλω - 
μεν έξωρίσει τόν εγωισμόν άπό τό κράτος τοΰ έαυτοΰμας, 
καί την κοινήν ευτυχίαν νά'\άμωμεν μόνον άντικείμενον 
τών οφθαλμών μας Ερρωσθαι.

τ η ι  ε ν ^ς μ υ ρν η ι ' ν ε ο α α ια ι .

Ο ομογενής ημών κάι φίλος.
Ροβέρτος Πελεκάσση Ζ.

Συμπληρωτικόν. Αί περιστάσεις τοΰ τύι»ου καί αί ά- 
βχολίαι μοϋ δέν με συγχωροΰν νά εκτανθώ περισσότερον, 
είς τοΰτο τό άπειράκι; άξιον έκτάσεως υποκείμενον. Ελ
πίζω όμως φίλοι νέοι ότι όσον αί δυνάμεις μου τό συγχω- 
ριΛν, δέν θέλω παύσει νά κοινολογώ είς ϋμμς τους ολίγου 

■ άξιους συλλογισμούς μου. Τό δέ ύφος. μου έάν δέν άναλογε’· 
με τήν πραγμ«τ:Ταν μου , καί έχρειάζετο ύψηλότερον , άπο- 
δ^σετέτο άς  τήν άμαθειάν μου.

Ρ. Π.
Το όνομα τής εταιρίας θέλει ίίσθαι

ΕΑΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ feN ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ.

( α )  Ιδιαίτερον σχέδιον τοΰ συστήματος, ι3 , άρθρων, 
θέλει παρρησιάζε·»αι είς τόν καθένα άπό τους υποφαινομέ
νους μέχρι τοΰδε π%λυ μάθεις καί φιλάνθρωπους νέους οί'τι- 
νες ά*μ«ν«ς θέλουσιν ύποδέχεσ&αι καί καταγραφάς.

Πέτρος Πυλαρινός.
Νικόλαος Παπαδάκης.
Αναστάσιος Γαίτας.
Γεώργιος 2αφύρίδης.
Ιωάννης Βρούσαλις.
Κωσταντινος Βενάρδος.
Αντώνιος Δελέντζιο;.
Αντώνιος Γ: Δαμιανός.

X
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( ι .  ) L1 Πνεΰμα Αγιον έλθέ

Καί άνακαίνησον εμέ ,   ;
Δόςμε ειρήνην τής ψυχής,

Διότι είμαι δυστυχής.
( 2 . ) Απ’ τ ’ έ'ργαμου δέν «μπορώ ;:w . , |

ΙΙοτέ ν’ ελπίζω νά σωθώ ,
Μόνον έλπίζω είς εσέ, ' . '

0  έλεη'μονα Θεέ.

( 3. ) Τήν μολυσμένην μου ψυχήν
Τήν ρυπηράνκ’ άμαρτολήν

Πλύνε, μέ τ ’ άιμ« τοΰ άμνου - I
Τοΰ άμωμ,η'του τοΰ Θεοΰ.

(4· ) Καί τότε θέλω έπαινε!
Τόν Ι’ησοΰν νΰν καί άεΓ

Τιμή καί δόξα ’στον Χριστόν - 
Σωτήρα λυτρωτήν θεον. , ί

Τη ίο  Δεκεμβρίου ι8 3 ι .
Εν Σμύρνη. I, Κ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗΝ I

τοΰ Φίλου τών Ssojv. '■ {

1% V ,  ,, , . / n / ■  /. ■Ενας ς&νος οατις ευχαρίστως 'ίναγινωσκει την εξαίρετο' 
Εφημερίδασας -μανθάνει μέ μεγά'/ην του απορίαν ,. ότι· ς  
τήν άπειρον έκτασιν τής Τουρκίας <>έν εύρίσκονται υπόνο
μοι άπό ορυκτά κάρβουνα. Χρίίά,ε'ϊαι να καμ.ώμεν όΧίγτ?; 
πρόγνωσιν καί νά ειπωμεν ότι ρ τ ά  είκοσι χρόνους τόμε·! 
γαλήτερον {ίέρος τών εμπορικών- καί άλλων Οαλάσβίων du- 
νάμεων θέλουν κινεΐσΟαι διά τοΰ άτμοΰ. Αναγκαιοΰν λοι©> 
νά εύρίσκονται τοιαΰτα εϊς τοΰ τα τα μέρη , καί είςτώτο 
ό γράψας τον παράγραφον δέν αμφιβάλλει. Μια με̂ βιλΑ 
ποσότης εύρίσκεται πλησίον τοΰ Ροδοστοΰ εις τήν Θαλαο· 
σαν τής Προποντίδός , τά όποΐα όμως διαφέρουν πολ 
ώς πρός τήν ποιότητα άπό τά Αγγλικά, και είναι άφθονα. 
ί£άν ή Διοίκησις έπρόσφερε μετρίαν τινά άμοιβήν , είναι βέ
βαιον ότι πλησίον τής Προποντίδας μΐγάλαι ποσότητες ~οι· 
οΰτου όρυκτοΰ θέλουν εύρεθεΐ, τό όποιον ίιναι τόσον ώφε* 
λιμόν είς τάς τέχνας κάι τόσον άνάγχαϊον δια τήν x̂taomv 
οικονομίαν. '1#ι"

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ.

Προφθάνωμεν νά είδοποιη'σωμιυ τ ά ς  άναγνώβτας. ;ι*»ι 
κάι τό κοινόν έν γένει, ότι ή νέα ήφαίστιος νήσος πλη5Κ>ν 
τής Μελίτης. τ-ήν οποίαν si; τόν προλαβυντά αριθμόν 
έπεριγράψαμεν, έβυθίσθη. Μανθάνωμεν τοΰτο παρ’, ένός *(*· 
πείρου Πλοιάρχου Γκίρδελ, τοΰ Αμερικανοδ πλοίου Φλοο*ί· 
Τοιοΰτ°ν έιναι τό τέλος τών Ηφαιστίων νη'σων, περί τί»-' * 
ποίων ή'δη εδόσαμεν παραδείγματα. Το βάθος τοΰ, ΰδ«τ« 
τό όποιον τήν σκεπάζει έιναι ’εξ ττόδΐί, άχολοώδ«< 
έπικύνδυνον είς τά καράβια.


